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Key Insight

● สงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ - จีนยังไม่ยืนยันซือสินค้าเกษตร
● ตัวเลขค้าปลีกาสหรัฐฯ เดือนก.ย. - หดตัวครังแรกในรอบ 7 เดือน
● ผลดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในดัชนี S&P500 - โดยรวมกว่า
ออกมาดีกว่าคาด
● นักวิเคราะห์คาดกําไรไตรมาส 3/2019 ของไทยปรับตัว -12%YoY และ
+9%QoQ
● กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ระบุว่าแท่งเหล็กกล้าจากไทยเข้าข่ายทุ่มตลาด
ตามติดตลาดโลก
สหรัฐฯ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมือคืนนี ดัชนี Dow Jones
-0.08%,ดัชนี Nasdaq-0.30%,ดัชนี S&P
500 -0.20% ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลัง
จากตัวเลขยอดค้าปลีก(Retail Sales) ในเดือน ก.ย.
ออกมา -0.3%MoM ซึงเปนการปรับตัวลดลงครัง
แรกในรอบ 7 เดือน อย่างไรก็ดีผลการดําเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนใน Q3/19 ทีประกาศออกมายัง
คงแข็งแกร่งและเปนปจจัยทีคอยหนุนตลาดได้ในช่วง
นี หุ้นในกลุ่ม Energy(-1.49%),Tech(-0.71%)เปนก
ลุ่มทีปรับตัวลดลงมากทีสุด

ยุโรป
ตลาดหุ้นยุโรปเมือคืนนี ดัชนี Euro stoxx 50
+0.02% ดัชนี DAX ของเยอรมนี +0.32%
ตลาดปรับตัวเพี ยงเล็กน้อย หลังนักลงทุนชะลอการ
ซือขายเพื อรอดูท่าที และรายงานผลการเจรจา
Brexit นอกจากนี ตลาดยังถูกกดดันจากความ
ตึงเครียดครังใหม่ระหว่างสหรัฐฯกับจีนกรณีที
สหรัฐฯผลักดันกฎหมายสนับสนุนผู้ประท้วงใน
ฮ่องกง

ไทย
ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ มขึนที +0.46% ปด
1634.46 จุด ตอบรับข่าวบวกเรืองการเจรจา
การค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนสามารถตกลงกันได้บาง
ส่วน และ Brexit ทีอาจบรรลุข้อตกลงกันได้ในเร็วๆนี
จับตาการพิ จารณาร่างงบประมาณป 63 ทีจะเข้าสู่ที
ประชุมสภาในวันนี รวมถึงการประกาศผลประกอบ
การของกลุ่มธนาคารหลายแห่งในวันนีเช่นกัน
นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 540 ล้านบาท (YTD
ขายสุทธิ 1.0 หมืนล้านบาท) ขณะทีนักลงทุนสถาบัน
ซือสุทธิที 2.0 พั นล้านบาท
ค่าเงินบาททรงตัวอยู่ทีระดับ 30.37 บาท/ดอลลาร์
สหรัฐฯ

เอเชีย
ตลาดหุ้นเอเชียเช้านีปรับตัว
Flat นักลงทุนเทรดอย่าง
ระมัดระวัง จากตัวเลขเศรษฐกิจทีอ่อนแอ และ
สถานการณ์การเจรจาทางการค้าและ Brexit ทียัง
คงไม่แน่นอน ดัชนี Nikkei225 ของญีปุน +0.13%
ส่วนตลาดหุ้นจีนดัชนี HSCEI +0.29% และ CSI300
+0.05% ขณะทีตลาดหุ้นเกาหลี ดัชนี Kospi
-0.02%

สินค้าโภคภัณฑ์ – นํามัน
นํามัน ปด +1.04% ทีระดับ 53.36 ดอลลาร์/
บาร์เรล ปจจัยหนุนจากคาดการณ์ทีว่ากลุ่ม
ประเทศผู้ส่งออกนํามันโอเปกจะปรับลดกําลังการ
ผลิตในการประชุมเดือนธ.ค.นี ทังนีนลท.ยังคงจับตา
รายงานสต็อกนํามันดิบประจําสัปดาห์ของสหรัฐฯทีจะ
เปดเผยในวันนี

สินค้าโภคภัณฑ์ – ทองคํา
ทองคํา ปด +0.71% ทีระดับ 1,494.00
ดอลลาร์/ออนซ์ เนืองจากนลท.เข้าซือทองคํา
ซึงเปนสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความกังวล
ระหว่างสหรัฐฯกับจีนในประเด็นฮ่องกง รวมถึง
ตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐฯทีปรับตัวลดลงครัง
แรกในรอบ 7 เดือน ประกอบกับค่าเงินดอลลาร์ที
กลับมาอ่อนค่า
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ตามติดสถานการณ์โลก
การเจรจาทางการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ - จีนยังไม่ยืนยันจะซือสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯมากเท่าที Trump ประกาศไว้
● มีรายงานข่าวจาก Wall Street Journal ว่าจีนอาจจะไม่ได้ทําการซือสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ มากเท่ากับจํานวนที
ปธน.Trump ประกาศไว้เมือสัปดาห์ทีแล้ว โดยหลังจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯกับจีนทีมีขึนในวันที 10-11 ตุลาคม
ทีผ่านมา ปธน.Trump ได้ให้สัมภาษณ์ว่าจีนตกลงทีจะซือสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯเปนจํานวนเงิน $40 - $50
billion ในช่วงระยะเวลาไม่ถึง 2 ป
● ซึงรายงานข่าวล่าสุดระบุว่าจีนยังไม่ยืนยันทีจะซือสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯด้วยจํานวนเงินรวมถึงระยะเวลาเท่ากับที
ปธน.Trump ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ โดยจีนจะซือสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯตามความต้องการและราคาตามตลาดเท่านัน
ซึงจํานวน 40-50 $billion ที Trump ระบุนันสูงกว่าค่าเฉลียปกติทีจีนซือสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ
● อย่างไรก็ดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าจีนและสหรัฐฯมีความเข้าใจที
”ตรงกัน” ในข้อตกลง แต่ยังขาดรายละเอียดทีชัดเจน และทัง 2 ฝายเห็นตรงกันว่าข้อตกลงทีจะมีขึนไม่สามารถทํา
โดยใช้เพี ยงแค่ “ความเชือใจ” เท่านันแต่ต้องการมีการระบุรายละเอียดให้ชัดเจนมากกว่านี
ตัวเลขค้าปลีกเดือนก.ย. หดตัวครังแรกในรอบ 7 เดือน
● ตัวเลขค้าปลีก (Retail sales) เดือนก.ย. หดตัว -0.3% เปนการหดตัวครังแรกในรอบ 7 เดือน (เทียบกับเดือนส.ค.
Retail sales เติบโต +0.6% และเดือนก.ย.ป 2018 Retail sales เติบโต +4.1%) กดดันจากการทีภาคครัวเรือนใน
สหรัฐฯ ซือสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง ชินส่วนยานยนต์ รวมไปถึงการซือสินค้า Online ทีลดลง
● ตัวเลขค้าปลีกเปนตัวบ่งชีการบริโภคภาคเอกชน ซึงคิดเปนสัดส่วนถึง 2 ใน 3 ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ การทีตัวเลข
ค้าปลีกออกมาอ่อนแอ สร้างความกังวลแก่ตลาดว่าภาคอุตสาหกรรมทีอ่อนแอได้ส่งผลกระทบมาถึงภาคการบริโภค
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯระบุว่าแท่งเหล็กกล้าจากไทยเข้าข่ายทุ่มตลาด
● กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯประกาศการรับรองการพิ จารณาขันสุดท้ายในการสืบสวนกรณีต่อต้านการทุ่มตลาดโดย
สินค้าจากต่างประเทศ โดยระบุว่า ผลิตภัณฑ์แท่งเหล็กคาร์บอนและผสมแบบเกลียว (Carbon and Alloy Steel
TREded Rod) ทีส่งมาจากประเทศไทยเข้าข่ายทุ่มตลาด เนืองจากวางขายในสหรัฐฯในราคาตํากว่าราคาทีเปนธรรม
ซึงกําหนดไว้ที 20.83 ดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 632 บาท
● กระทรวงพาณิชย์ระบุว่าจะมีคําสังให้สํานักงานศุลกากรและการปกปองชายแดนของสหรัฐฯเก็บค่าชดเชยเปน
เงินสดเท่ากับอัตราสุดท้ายทีถูกทุ่มตลาด จนกว่าจะมีการประกาศการตัดสินขันสุดท้ายอย่างเปนทางการ ทังนี
คณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (ITC) จะเริมกระบวนการสอบสวนเรืองนีในวันที 29 พ.ย. นี
● กฎหมายต่อต้านการทุ่มตลาดถูกนํามาบังคับใช้อย่างเข้มงวดภายใต้รัฐบาลปธน. Trump โดยในช่วง 3 ปทีผ่านมา
โดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้ดําเนินการสืบสวนคําร้องเรืองการทุ่มตลาดไปแล้ว 184 กรณี เพิ มขึนจากรัฐบาล
ชุดก่อนราว 235%
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ผลดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในดัชนี S&P500 - โดยรวมกว่า 80% ประกาศออกมาดีกว่าคาด
Bank of America
● Bank of America ประกาศกําไรไตรมาส 3/2019 เติบโต +4% สู่ระดับ $0.75 ต่อหุ้น และถ้าหากไม่รวมกําไรทีไม่
ปกติ (Non-recurring) กําไรอยู่ที $0.53 ต่อหุ้น มากกว่าทีตลาดคาดที $0.51 ต่อหุ้น
● ผลดําเนินงานหนุนโดย (1) รายได้จากธุรกิจ Investment banking ซึงปรับเพิ มขึน +27% YoY สู่รดับ $1.5bn นับ
เปนรายได้จาก Investment banking ทีมากทีสุดในบรรดาสถาบันการเงินขนาดใหญ่ (2) รายได้จากธุรกิจ
Consumer banking ปรับเพิ ม +3% จากการที Bank of America ปล่อยสินเชือได้เยอะขึน และ (3) รายได้จาก
ธุรกิจ Trading
Netﬂix
● Netﬂix ประกาศผลดําเนินงานไตรมาส 3/2019 ซึงเปนไตรมาสสุดท้ายก่อนทีคู่แข่งรายสําคัญอย่าง Disney TV+
Apple TV+ และ HBO Max จะเข้ามาแข่งขันในธุรกิจ Streaming
○ กําไร $1.47 ต่อหุ้น มากกว่าตลาดคาดที $1.04 ต่อหุ้น รายได้ $5.24bn น้อยกว่าทีตลาดคาด $5.25bn
○ Domestic paid subscriber ปรับเพิ มขึน 517,000 ราย น้อยกว่าทีตลาดคาดที 802,000 ราย
○ International paid subscriber ปรับเพิ มขึน 6.26 ล้านราย มากกว่าทีตลาดคาดที 6.05 ล้านราย
● ในไตรมาส 4/2019 Netﬂix คาดว่าจะมีกําไร $0.51 ต่อหุ้น คาดว่าจะมีรายได้ $5.4bn และคาดว่าจะมี Subscriber
ทัวโลกเพิ มขึน +7.6 ล้านราย ซึงน้อยกว่าไตรมาส 4/2018 ที +8.8 ล้านราย
● ราคาหุ้น Netﬂix ปรับเพิ มขึนกว่า +10% หลังจากประกาศผลดําเนินงาน
นักวิเคราะห์คาดผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 3/2019 ของไทยปรับตัว -12% YoY และ +9% QoQ
● นักวิเคราะห์คาดว่าผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 3 มีปรับตัวลดลง -12% YoY และเพิ มขึน +9% QoQ
โดยปจจัยหลักทีทําให้กําไรปรับตัวลดลง YoY มาจากกลุ่มพลังงานและเคมีภัณฑ์ จากการบันทึกขาดทุนสินค้าคง
เหลือ จากราคานํามันและปโตรเคมีทีปรับตัวลดลง
● ขณะทีกลุ่มทีคาดว่าจะปรับตัวได้ดีในไตรมาส 3 นีได้แก่ กลุ่ม Finance (Loan Growth ยังปรับตัวได้ดี),
Industrial Estate, Media (รายได้ทีเพิ มขึนของ PLANB และ VGI รวมถึงต้นทุนธุรกิจทีวีลดลง), ICT (ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงานลดลง), Transport และ Tourism
● สําหรับไตรมาส 4 คาดว่ากําไรจะเติบโต +55% YoY หลักๆมาจากกลุ่ม Domestic play และฐานในป 2018 ทีตํา
โดยกลุ่มทีคาดว่ากําไรจะปรับตัวได้ดี ได้แก่ Finance, Industial Estate, ICT, Media และอาหาร ขณะทีกลุ่ม
พลังงานและเคมีภัณฑ์กําไรยังคงปรับตัวลดลง
● ประมาณการกําไรของ SET index ปรับตัวลดลงต่อเนืองตังแต่ต้นป โดยปจจุบันตลาดคาดกําไรป 2019 อยู่ที
98.7 บาทต่อหุ้น
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เอกสารฉบับนีจัดทําขึนโดยมีวต
ั ป
ุ ระสงค์เพือใช ้ภายในองค์กรเท่านัน ข ้อมูลในรายงานนี บริษัทหลักทรัพย์จัดการทองทุน ทิสโก ้ จํากัด มิได ้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต ้อง หรือสมบูรณ์ โดยความคิดเห็นทีปรากฏอยูในรายงานนีเป็ นเพียงกา
รนํ าเสนอในมุมมองของบริษัท และเป็ นความคิดเห็น ณ วันทีทีปรากฏในรายงานเท่านันซึงอาจเปลียนแปลงได ้ภายหลังวันดังกล่าว ในกรณีทมี
ี การเผยแพร่เอกสารต่อบุคคลภายนอกบริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนํ าข ้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆ
้ในทุ
ไปใช
กกรณี

